িডেmর সnান eবং রােশদ খালীফা o তার ম াথিমিটকল িমরাকল aব কারআন তtt
নািsেকর ধমকথা
eকঃ িডেmর সnােন
আমার পূববতী ‘ধেম িবjানঃ িনম গােছ আেমর সnান’ pবেn (e বiেয়র চতুথ aধ ায় dঃ) eক জায়গায় uেlখ
কিরয়ািছলাম, "আফেসাস তরী হয়, িনজ হােত লখার পেরo কন আlাহ গাটা কারােন eকবােরা সরাসির uেlখ করেত

পারেলন না য, পৃিথবী গালাকার "
লখািট মুkমনায় pকািশত হiবার পর, হঠাৎi সiিদন eকিবjজেনর আেলাচনায় দিখলাম িতিন সদেপ ঘাষণা কিরয়ােছন
য, "মহান আlাহ পাক রাbুল আলািমন কারআন মাজীেদ পৃিথবীর ‘ গালাকার’ আকৃিত eরশাদ কিরয়ােছন"। আমার তা
ভীিমিড় খাiবার দশা, হায়! হায়! iহা িতিন িক বিলেতেছন। চkু রগড়াiয়া দিখলাম আlাহ পােকর সi বানী, "And we
have made the earth egg shaped".[Al-Qur’an 79:30]
যাহার মােন দঁাড়াiেতেছ পৃথবীেক আlাহ পাক িডmাকৃিতর কিরয়া বানাiয়ােছন!
আিম diিট িজিনস বুিঝেত পািরলাম না –
•

িডmাকৃিত ব াপারটা ‘ গালাকার’ হiয়া গল কমন কিরয়া,

•

আর di- ছাট বলায় িবjােনর বiেয় পিড়য়ািছলাম – পৃিথবীর আকৃিত নািক কমলােলবুর মত – utর দিkেণ
খািনকটা চঁাপা। কহ তা আমােক বেল নাi পৃিথবীর আকৃিত িডmাকার। িডেমর তা জািন utর দিkেণ
ছূঁচােলা।

তারপেরা যাহা হাক, কাল িবলm না কিরয়া আমার সi pবnখািনর জন নােক খত িদবার জন pstিত gহণ করা আরm
কির। যিদo আিম কারআন মাজীেদর কেয়কখািন aনুবাদ আদ পাn পাঠ কিরয়াi uপিরuk িসdাn জানাiয়ািছলাম, তথািপ
িবশালাকায় কারআন পাক পাঠকােল uk আয়াত হয়েতাবা কান কুkেণ আমার দৃি র আড়ােল চিলয়া িগয়ািছল iহা ভািবয়া
মেন বড়i kশ aনুভব কিরেতিছলাম।

তা, আমার সi pবnখািনেত আমার ei বkব তুিলয়া িনবার o করেজাের kমা pাথণার uেdেশ যাiেতিছলাম। iত বসের
িক মেন কিরয়া জhrল হক সােহেবর aনুবাদখািন খুিলয়া দিখলাম। 79 নmর সুরা। সুরা আন নািযয়াত। 30 নmর আয়াত।
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eবার আবােরা ভীমিড় খাiবার দশা। aনুবােদ িডm খুিঁ জয়া পাiলাম না। aনুবােদ যাহা পাiলাম তাহা eirপঃ "আর পৃিথবী-

eর পের তােক pসািরত কেরেছন"। ভািববালাম, জhrল সােহেবর aনুবােদর uপর িনভর করা িঠক হiেব না। aন aনুবােদর
খবর লiেত হiেব। ঢুিকলাম যথাথ aনুবাদ oয়ালা iসলামী সাiট কারআনা শরীফ ডট aেগ। সiখােনo দিখ aনুবাদ করা
হiয়ােছ eirেপ:

"পৃিথবীেক eরপের িতিন িবsৃত কেরেছন"
"And after that He spread the earth "

তথািপ মন ভিরেলা না। ভািবলাম, িবjজন যেহতু বিলয়ােছন সেহতু িন য়i কাথাo না কাথাo িডm পাoয়া যাiেবi
যাiেব। তাi খুিঁ জেত থািকলাম। eবার আেরকিট সাiেট * খঁাজ লাগাiলাম। সiখােনo দিখ :

YUSUFALI: "And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse)"
PICKTHAL:

"And

after

that

He

spread

the

earth"

SHAKIR: "And the earth, He expanded it after that"

িকছুখািন দিময়া যাiেলo হতাশ হiলাম না, কননা iহার মেধ i িডm খুিঁ জয়া পাiবার dবার আকা া আমার মেধ বাসা
বঁািধয়ােছ। pথেম ভািবলাম, সi িবjজেনর শরনাপn হoয়াi বুিdমােনর কম হiেব। oনােক িবsািরত জানাiেল িতিন সদয়
হiয়া আমােক eকখািন সাiেটর িলংক (http://www.irf.net/irf/dtp/dawah_tech/t15/t15b/pg1.htm)
িদেলন। খুশীমেন সiখােন ঢুিকয়া দিখলাম তাহা কারআন শরীেফর aনুবাদমূলক সাiট নেহ, বরং কারআনেক িনয়া িবিভn
pে র জবাবমূলক সাiট। সiখােন aবশ িডm সংkাn eকখানা আেলাচনা পাiলাম। eকi ধরেণর আেলাচনা পরবতীেত
আেরক িবjজেনর eকখািন আেলাচনােতo দিখলাম যাহা মহাgr জািকর নােয়ক সােহেবর আেলাচনা হiেত aনুবাদকৃত।
তাহাi eiখােন তুিলয়া দoয়া সকেলর জন সুিবধাজনক হiেত পাের:

َﺑ ْﻌ َﺪ
"And

ض
َ وَا ْﻟ َﺄ ْر
we

have

made

َدﺣَﺎهَﺎ
the

earth

egg

"eবং আিম পৃিথবীেক তরী কেরিছ িডmাকৃিতেত।" (আল কুরআন - 79 : 30)

*

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/079.qmt.html

shaped"

ﻚ
َ َذ ِﻟ
[Al-Qur'an

79:30]
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eখােন লk করার মেতা িবষয় : pদt আয়ােত আরবী শb  ( َدﺣَﺎهَﺎদাহাহা) মােন িডmাকৃিত। iহা বিধত হoয়ােকo বুঝায়।
 ( َدﺣَﺎهَﺎদাহাহা) শbটা eেসেছ "dিহয়া" থেক যার aথ িবেশষভােব aিsচ পািখর িডম যটা geospherical সাiেজর,
িঠক পৃিথবীর আকৃিতর মেতা"।

aবেশেষ িডেmর সnান পাiয়া িকছুখািন আss হiেলo eেকবাের িনভার হiেত পািরলাম না। মাথায় p আিসয়া বড়i kশ
তরী কিরেত লািগেলা:  َدﺣَﺎهَﺎaথ যিদ িডmাকৃিতi হiেব তেব কনবা সকল aনুবােদ (ei পযn 11 জন কৃত aনুবাদ
দিখয়ািছ, আেরা দিখেতিছ..) িবsৃত, spread, extended, wide expanse pভৃিত শb ব বhত হiেলা?
তাi ভািবলাম eiবাের  َدﺣَﺎهَﺎশb খািন দখা যাuক। যiভাবা সi কাজ। ড. ফজলুর রহমান সােহেবর বাংলা-আরবী
aিভধােন দিখলাম, বাংলা eকােডিমর aিভধােনo দিখলাম eবং সবেশেষ নেটo কেয়কখানা aনলাiন িডকশনাির সাiেট
দিখলাম।

সবti

পাiলাম

eirপ

aথ:

 َدﺣَﺎaথ িবsৃত, spread, extended pভৃিত aথসমূহ। আর  هَﺎaথ ei, eিট বা This। dঃেখর সিহত লk কিরলাম য,
কাথাo কান rপ িডm পাoয়া যাiেতেছ না। dিহয়া শbিটo খঁাজার চ া কিরলাম, uেlািদেক uটপািখর িডm, িডm,
িডmাকৃিত, uটপািখ pভৃি্ ত শbসমূেহর আরবী pিতশbo খুিঁ জয়াo

কাথাo  َدﺣَﺎهَﺎবা "dিহয়া" পাiলাম না।

মন ভািঙয়া যাiবার দশা যখন দিখলাম িডেmর আরবী হiল আল-বাiজা (  ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺴﺎهﻞ, ﺑﻴﻴﺼﺔ,) ﺑﻴﻀﺔ। দিখলাম
িডmাকৃিতর আরবী  ﺑﻴﻀﺎوي। দিখলাম uটপািখর আরবী  اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ, یﺤﺎول إﺟﺘﻨﺎب اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻧﻌﺎﻣﺔ। †

ব থ মেনারেথ হাল ছািড়য়া দoয়ার আেগ শষ চ া চালাiলাম। তাফসীর দিখলাম। সমs মুসিলম িবে

dার পাt Ibn

Kathir eর কারআন তাফসীর (http://www.tafsir.com/default.asp?sid=79&tid=56986) দিখেত
লািগলাম। যাহা পাiলাম তাহা eirপ:

"Then Allah says,
َ ض َﺑ ْﻌ َﺪ َذ ِﻟ
َ ] َدﺣَـﻬَﺎ وَا ﱞﻻ ْر
[ﻚ
(And after that He spread the earth,) He explains this statement by the statement that
follows it,
َ ﺥ َﺮ
ْ ] َأ
[ ج ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻣَﺂ َءهَﺎ َو َﻣ ْﺮﻋَـﻬَﺎ
†

(http://online.ectaco.co.uk/main.jsp;jsessionid=bc30ebf38e09352d3074?do=e-services-dictionariesword_translate1&direction=1&status=translate&lang1=23&lang2=ar&source=egg)

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

িডেmর সnান eবং রােশদ খালীফা

(And brought forth therefrom its water and its pasture.) It already has been mentioned
previously in Surat Ha Mim As-Sajdah that the earth was created before the heaven
was created, but it was only spread out after the creation of the heaven. This means
that He brought out what was in it with a forceful action. This is the meaning of
what was said by Ibn `Abbas and others, and it was the explanation preferred by
Ibn Jarir. In reference to the statement of Allah,
[ ل َأ ْرﺱَـﻬَﺎ
َ ﺠﺒَﺎ
ِ ] وَا ْﻟ
(And the mountains He has fixed firmly,) meaning, He settled them, made them firm, and
established them in their places. And He is the Most Wise, the All-Knowing. He is Most
Kind to His creation, Most Merciful. Allah then says,
[ ﻻ ْﻧﻌَـ ِﻤ ُﻜ ْﻢ َﻣﺘَـﻌًﺎ ﱠﻟ ُﻜ ْﻢ
 ] َو
(As provision and benefit for you and your cattle.) meaning, He spread out the earth,
caused its springs to gush forth, brought forth its hidden benefits, caused its rivers to
flow, and caused its vegetation, trees, and fruits to grow. He also made its mountains
firm so that it (the earth) would be calmly settled with its dwellers, and He stabilized
its dwelling places. All of this is a means of beneficial enjoyment for His creatures
(mankind) providing them of what cattle they need, which they eat and ride upon. He has
granted them these beneficial things for the period that they need them, in this worldly
abode, until the end of time and the expiration of this life."
eiবাের ভািবলাম, থাক আর কাজ নi। eত খুিঁ জয়াo যেহতু িডেmর খঁাজ িমিলেতেছ না, তেব আমার বরােত সmবত িডm
নাi। িকnt di di জন িবj মহাশয় eবং মহাgr জািকর নােয়েকর কথাo বা aিব াস কির কমেন? শেষ তাi ভািবলাম,
oনারাo সmবত বিঠক িকছু বেলন নাi। আসেলi কারআেন uk আয়ােত িডেmর কথা বলা হiয়ােছ। তেব তাহা হয়েতাবা
uটপািখর নেহ, aে র হiবার সmাবনাi aত ািধক।

diঃ রােশদ খালীফা, ম াথেমিটকল িমরাকল aব কারআন eবং কারআন টmািরং
গত কেয়কিদন িডm খুজ
ঁ েত খুজ
ঁ েত aবsা eেকবাের কেরািসন। শেষ তা হাল pায় ছেড়i িদেয়িছলাম।
িকnt পুেরা ছািড়িন।
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তার ফলo পলাম হােতনােত। aবেশেষ িডm পলাম। a িডm নয়, eেকবাের uেটর িডm। eখান থেকi  َدﺡَﺎهَﺎaথ য িডmাকৃিতর
তা সকেল pথম জানেত পাের।
িলংকিট হেc সাবিমশন ডট aেগর ( http://www.submission.org/suras/sura79.html), আরবী থেক iংেরজীেত aনুবাদ
কেরেছন রােশদ খলীফা। aনুবাদিট আেগ দেখ িনi:
[79:30] He made the earth egg-shaped.
eবং শেষ sশাল নাটo আেছঃ
79:30 The Arabic word “dahhaahaa” is derived from “Dahhyah” which means “egg”.
aবেশেষ িডেmর সnান পেয় আিম তা যারপরনাi খুশী। eবং ei রােশদ খলীফার pিত aত n কৃতjেবাধ করেত থািক। সi
কৃতjতােবােধর জায়গা থেকi তঁার pিত uৎসাহী হেয় uিঠ eবং oনার সmেক খঁাজ খবর করা r কের দi।

রােশদ খালীফাঃ
িতিন মূলত eকজন বােয়ােকিমs িছেলন। িমশের জn হেলo 1959 সােল আেমিরকায় বােয়ােকিমিsেত িপeiচিড করেত যান eবং
সখােনi থেক যান। িতিন iuনাiেটড সাবিমটার inারন াশনাল (USI) নােম grপ pিত া কেরন, যারা িনেজেদরেক pকৃত iসলােমর
aনুসারী বেল দাবী করেতা। ei grপ কখেনা iসলাম শb ব বহার কেরিন, বদেল ব বহার কের সাবিমশন eবং মুসিলেমর বদেল ব বহার
কের সাবিমটার। (http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa#Life)

ম াথেমিটকল িমরাকল aব কারআন eর জনকঃ
রােশদ খালীফা 1974 সােল তার িবখ াত ম াথেমিটকল িমরাকল aব কারআন pকাশ কেরন। ei তেttর মূেল আেছ eকিট সংখ া 19।
িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম e আেছ 19 িট akর, মাট সুরার সংখ া 114 যা 19 dারা িবভাজ , আয়ােতর সংখ া 6346 যা 19 dারা
িবভাজ , মাট akর 162146 যাo 19 dারা িবভাজ । eমন আেরা িবশাল eকিট তািলকা িতিন বর কেরন, যা 19 dারা িবভাজ বা
কান না কান ভােব 19 eর সােথ সmকযুk।
কারআেনর বাiেরo িতিন pাকৃিতক িবিভn ঘটনার মেধ o িতিন 19 ক িনেয় আেসন ( যমন হ ািলর ধুমেকতু 76 বছর (19*4) পর
পর আিবভুত হয়)।
রােশদ খালীফার মেত ei 19 eর ব াপারিট কারআেনর 74 নmর সুরােতi িবদ মান।

আlাহর ম ােস ারঃ
eরপের িতিন িনেজেক আlাহর ম ােস ার িহসােব দািব কেরন।
(http://islam.thetruecall.com/modules.php?name=News&file=article&sid=292)। িতিন কারআেনর
3:81 ক িনেজর মত কের aনুবাদ o তাফসীর কের জানান য, pােফট বা রাসুল হেলন তারা যারা আlাহর oহী pাp হন, eবং
ম ােস ার হেলা িতিন িযিন রাসুেলর pিত নািযলকৃত oহীেক যথাথতা pদান করেবন। িতিনi কারআনেক তার pকৃত rেপ সকেলর
সামেন তুেল ধেরেছন িবধায় িতিন সi ম ােস ার।
কারােনর আেরা dেটা সুরার আয়ােত জার কের িনেজর নাম বিসেয় িদেয়েছন। pথেম নীেচর িল
http://www.submission.org/suras/sura81.html

থেক 81: 22 পড়ুন-

[81:22] Your friend (Rashad) is not crazy.
aথচ, iuসুফ আলী, িপকথাল িকংবা শািকর – কােরা aনুবােদi ঐ আয়ােত রাশােদর নােমর uেlখ নi।
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eকi কাজ রাশাদ খলীফা কেরেছন সুরা 42:24 eo [42:24] Are they saying, "He (Rashad) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed,
He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth
with His words. He is fully aware of the innermost thoughts.
iuসুফ আলী, িপকথাল িকংবা শািকর – কােরা aনুবােদi ঐ আয়ােত রাশােদর নােমর uেlখ নi, তা বলাi বাhল ।
eবাের আবার ম াথেমিটকল িমরাকল িদেয় pমাণ কের দন য িতিনi সi ম ােস ার। িতিন ei আিব ার জানান 1974 সােল। ei
19 eর aেলৗিককt িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ 74 নmর সুরায়, িতিন ei আিব ার কেরন 1974 সােল। ei বছরিট হেলা িহজরী
1406। 1406 = 19*74। aতeব, িতিনi আlাহর ম ােস ার। ( http://www.submission.org/tampering.html)

কারআনেক যথাথতা pদানঃ
ei আিটেকলিট ( http://www.submission.org/tampering.html) পড়েল মাটামুিট তার িথuিরিট বুঝা যােব। িতিন বেলন,
dিনয়া জুেড় য দাবী করা হয় সবt কারআন aিবকল eকi- তা আসেল ঠক নয়। কারআেনর aেনকgেলা ভাসন পৃিথবীেত িছল eবং
আেছ যgেলার eকিটর সােথ আেরকিটেত ব বধান িবদ মান। িমশরীয় eিডশেন pাp dিনয়ার pাচীণ Tashkent কারােনর সােথ
িমিলেয় দখেলo বুঝা যায় ei ব বধান। আজেকর মাটামুিট য গাটা dিনয়ায় মাটামুিট eকi ধরেণর আদশ কারআন পাoয়া যায় তা
1924 সােল িমশেরর কায়েরােত ছাপােনা eবং পরবতীেত সৗিদ বাদশা ফাহােদর ছাপােনা।
িতিন eরপের জানান, eসব কারআেনর িবিভn কিপেত মনুষ কৃত ভুল থেক িগেয়েছ। eবং pকৃত কারআন পাoয়া সmব সi 19
িদেয়i। eভােব িতিন কারআনেক পিরবতেন (তার মেত d o সিঠক কারআন udাের) নােমন ।
সখােন ধের ধের িবিভn শেbর শেষ, মােঝ rেত akর দয়া, আয়াত বাড়ােনা-কমােনা pভৃিত কাজ সমূহ কেরন- যার িভিt িছল 19
িথuির।

কারআন টmািরং – খালীফা sাiল
রােশদ খিলফার সবেচেয় বড় aসাধুতা হল তার pানিpয় 19 তttেক sাথকতা িদেত িগেয় মহান আlাহর িকতাব কারআন টmািরংকরেতo িdধািnত হন িন। eকিট uদাহরণ দi। কারােনর ‘আল তoবা’ সুরািটেত মাট 129 িট আয়াত আেছ। iuসুফ আলী,
িপকথাল eবং শািকর সবার aনুবাদ থেকi eিট দখা যায়। পাঠেকরা নীেচর িলংিkেত গেলi দখেত পােবন কারােনর uিlিখত
সুরািটেত আয়াত আেছ 129িট :
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html
আিম eখান থেক 9: 128 eবং 9: 129 আয়াত dেটা uেlখ করিছ –

009.128
YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should
perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.
PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are
overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.
SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from among yourselves; grievous to him is your falling
into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,
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009.129
YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He
the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"
PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In
Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.
SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and
He is the Lord of mighty power.

eবার িpয় পাঠক রােশদ খলীফার কারােণ চাখ বুলান –
http://www.submission.org/suras/sura9.htm
দখেবন সখােন 9: 128 eবং 9: 129 eর aিsti নi! পুেরাপুির গােয়ব!!!!!
ei হেc রাশাদ খিলফার ম াথেমিটকল িমরাকল aব নাiিnন – কখেনা তঁার iেcমত আয়াত গােয়ব কের কখেনা বা বাড়িত আয়াত
বিসেয় িদেয় কারানেক ‘aেলৗিকক’ বািনেয়েছন িতিন।

p ঃ
1। কানিট িঠক?
2। রােশদ খালীফা যিদ বিঠক হন, তেব তার pচািরত িথuির িদেয় dবল মুসলমানেদর iমান শk- পাk করার চ া কমন?

নািsেকর ধমকথা, বাংলােদশ থেক লখন। ধম, দশন, িবjান eবং ধম o িবjােনর iিতহাস িনেয় িতিন
আnজােল িলেখ থােকন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নােম িনজs bগ আেছ তার।
iেমiল - nastikerdharmakatha@gmail.com

